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ِمِ يِ حِ الرِ ِنِ حمِ الرِ ِللاِ ِسمِ ب ِ

 

ُُقمتُ ُُأنيُسوىُأبًداُفيهُ ُليُفضلُ ُالُالصفحاتُ ُُقادمُ ُفيُسيردُ ُمُاُكلُ :ُجًداُهام

همُأفنوُاُالذينُ ُاالفاضلُُللعلماءُ ُيعودُ ُالفضلُ ُكلُ ُوالفضلُوترتيبه ؛ُبجمعه ، ُُأعمار 

ُُ.العربيةُلغتناُخدمةُ ُفي

 

 

 

ُالفهرُس

 

ُرقمُالصفحُةُالموضوُع التسلسل

 5 التعريف1ُ

 6 الهمزة 2ُ
 6 أجل 3ُ
 6 إذ4ُ

 7 إذا5ُ
 7 إذن  6ُ

 7 أال7ُ
 7 إالّ 8ُ
 8 إلى9ُ

 8 أم10ُ

ا11ُ  9 أم 
ا12ُ  9 أمَّ

ا13ُ  9 إمَّ
 10 إنَّ 14ُ

 10 إن  15ُ

 10 أنَّ 16ُ
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 10 أن  17ُ

 12 أو18ُ

 12 إي19ُ

 12 أي20ُ

 12 أيا21ُ

 12 الباء22ُ

 13 ب جل23ُ

 14 بل24ُ

 14 بلى25ُ

 14 التاء26ُ

 15 ث مَّ 27ُ

 15 جلل 28ُ

ير  29ُ  15 ج 

 15 حاشا 30ُ

 15 حتى 31ُ

 16 خال32ُ

بَّ 33ُ  16 ر 

 16 السين34ُ

 16 سوف  35ُ

 16 عدا36ُ

 17 على37ُ

 17 ع ن  38ُ

 18 الفاء39ُ

 18 ف ي40ُ

 19 قد41ُ

 20 الكاف42ُ

 20 كأنَّ 43ُ

 20 كأن  44ُ

 20 كاّل 45ُ

 20 كي46ُ

 21 الالم 47ُ

 23 ال48ُ

 24 الت  49ُ

 24 لعلَّ 50ُ
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 24 لكنَّ 51ُ

 25 لكن  52ُ

 25 لم  53ُ

 25 لّما54ُ

 25 لن  55ُ

 25 لو56ُ

 25 لوال57ُ

 26 لوما58ُ

 26 ليت  59ُ

 26 ما60ُ

ن  61ُ  27 م 

ذ  62ُ  28 م 

 28 منذ  63ُ

 28 النون 64ُ

 29 ن ع م  65ُ

 29 )هاء( السكت 66ُ

 29 )هاء( التنبيه 67ُ

 29 هل  68ُ

 29 الواو69ُ

 30 وا70ُ

 30 يا 71ُ

 30 في آخر المقال72ُ

 31 تمت73ُ
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هي حروف تستدعى إلضافة المعاني في الجمل، وهي كل كلمة  حروفُالمعاني: -

ال معنى لها في نفسها قبل أن تركب في جملة مفيدة، فإذا اقترنت  بغيرها داخل  

 التركيب ظهر معناها. 
 عددها سبعون حرفًا.  -
 جميع حروف المعاني مبنية ال محل لها من اإلعراب. -
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 المعانيُحسبُالترتيبُاألبجديُ:إليكمُحروفُُ
 

 

 ، وتنقسم إلى: الهمزةُ-1

 

 همزة النداء: حرف نداء ينادى به القريب.  -أ

 

 قال المتنبي:  

 

ارم   ---أ معفّ ر  الليث الهزبر بسوطه   ؟المصقوللمن ادخرت  الصَّ

 

 ونستطيع معرفة همزة النداء بوضع )يا( النداء بداًل منها.

 

: همزة االستفهام، ويطل -ب  ب بها أحد أمرين 

؟ -1  التصديق  ب) نعم( أو )ال(، كقولك: أ غربت  الشمس 

 التعيين، كقولك: أ محمد  عندك  أم زيٌد؟  -2

 

همزة التسوية: أصلها استفهام، ثم خرجت  عنه  إلفادة التسوية، وهي تفيد التسوية   -ج

ملة األولى  بين أمرين ال يستغنى بأحدهما عن اآلخر، باإلضافة أنها تكون قبل الج

 وتقابلها ) أم( قبل الجملة الثانية. 

 

 قال تعالى: ) إ نَّ الذين  كفروا سواٌء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم ال يؤمنون(.

 

 

 : هو حرف جواب بمعنى ) نعم(. أجل -2

 

 قال الشاعر:
 أجل، ولكّل  ذي كرٍم عميد  ---وأنت  لكّل  مكرمٍة عماد 

 

 يعرف من داللته على المفاجأة بوقوعه بعد ) بينا( أو ) بينما(.  مفاجأة: حرف إذ -3
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قال رسول هللا ) صلى هللا عليه وسلم(: بينا أنا أمشي إذ سمعت  صوتًا في السماء...  

 الحديث. 
 

تنبيه: يرجى التمييز بين "إذ" الظرفية التي تدل على ظرف الزمان الماضي، نحو: ) 

ذ" هذه بمعنى حين وهي اسم، وبين "إذ" الفجائية  أتذكر إذ ذهبنا إلى مكة؟( و " إ

 وهي حرف معنى ال محل له من اإلعراب. 

 

 .السياق خالل   من ويعرف  المفاجأة، عن  للتعبير حرف : إذا -4 

 ((.مبين ثعبان   هي فإذا عصاه  فألقى: )) تعالى قال

 

  جاء فإذا اسم، وهي الزمان، من  يستقبل  لما( حين) بمعنى التي الظرفية إذا: تنبيه 

 . ظرفية تبقى   لكنها شرطية غير كانت  اسم بعدها  جاء وإذا شرطية، كانت فعل بعدها

 

 .وجزاء جواب حرف : إذن -5

 . بالتنوين كتابتها ويجوز  بالنون  كتابتها يجوز 

 

 :الشاعر قال

 السفح  قتالهم  نتن من لبكيَّ  إذن --- به  قتلوه الذي السفح نطق فلو
 

 استفتاح وتنبيه وتحقيق. : حرف أ ال -6

 قال تعالى: ) أ ال إ نَّهم هم المفسدون ولكن ال يشعرون(.
 ) أ ال إ نَّ نصر  هللا قريب(. 

 

تنبيه: يجب التفريق بين  ) أ ال( هذه، وهي حرف واحد بسيط غير مركب، وبين  )  

لتعجب  أ ال( المركبة من ) همزة االستفهام، و "ال" النافية(؛ سواء أريد باالستفهام ا

واإلنكار كما في قوله تعالى: ) أ ال يظن أولئك أ نَّهم مبعوثون(، أم أريد به  

التحضيض كما في قوله سبحانه: ) فقربه إ ليهم قال أ ال تأكلون(، ف) أ ال( التي 

لالستفتاح والتنبيه والتحقيق خالية من االستفهام تماًما، أما ) أ ال( المركبة ففيها 

 استفهام. 

 



 

 8 

 حرف استثناء.: إ الُ  -7

 قال تعالى: ) قالوا سبحانك ال علم لنا إ ال ما علمتنا(. 

 

تنبيه: يجب التفريق بين  ) إ ال(، وهي حرف واحد بسيط غير مركب، وبين  ) إ ال(  

( الشرطية، و )ال( النافية؛ كما في قوله تعالى: ) إ ال تنصروه فقد   المركبة من ) إ ن 

اني اثنين(، ف ) إ ال( التي لالستثناء خالية من  نصره هللا إذ أخرجه الذين كفروا ث

 الشرط تماًما، أما ) إ ال( المركبة، ففيها شرط.

 

 : حرف جّر النتهاء الغاية المكانية أو الزمانية.إ لُى -8

 كقولك: سافر زيٌد إلى مصر. 
 ) وأتموا الصيام إلى الليل(.

 

 : إلى تنقسم : أ م -9

 . بأمرين وتعرف  عطف، حرف  وهي: المتصلة( أم) -

 .اآلخر  عن بأحدهما  يستغنى ال  طرفين بين تقع  أنها: األول

 . األول الطرف  ويقابلها منهما، الثاني الطرف  قبل تقع أنها: الثاني

( أ م)  سميت لذلك  التعيين، بها  يطلب استفهام  همزة أو تسوية  همزة تسلقها كذلك 

 . المعنى تحقيق في الهمزة تعادل ألنها المعادلة

  عليهم سواء كفروا الذين إن: ) تعالى قال التسوية؛ لهمزة المعادلة المتصلة( أ م)

 (. يؤمنون  ال تنذرهم  لم أ م ءأنذرتهم

  أم أعلم ءأنتم قل: ) تعالى قال التعيين؛ بها يطلب استفها لهمزة المعادلة المتصلة( أم)

 (.هللا

  مستغنية  األولى  عن منقطعة  الثانية جملتين لين تقع  التي وهي: المنقطعة( أم)  -

 . بمعنيين  وترد معناها، في عنها

  وتعرف  جديد، معنى  وابتداء السابق الكالم عن اإلعراض: أي االضراب،: األول

 . موضعها في( بل)  تقدير بجواز

  القيامة يوم عنهم يجادل فمن الدنيا  الحياة في عنهم جادلتم هؤالء أنتم  ها : ) تعالى قال

 (. وكيال عليهم  يكون من أم
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(  االستفهام+  بل)  تقدير بجواز  هذه( أم)  وتعرف  االستفهام، مع االضراب: الثاني

 .موضعها في

  أمنتم أم● تمور  هي فإذا األرض بكم  يخسف  أن السماء في من  ءأمنتم: ) تعالى قال

 (. احاصبً  عليكم يرسل أن السماء في من

 

ا -10  وأكثر ما تقع قبل القسم. : حرف استفتاح وتنبيه أ م 

 

 قال الشاعر:
ا والذي ال يعلم الغيب غيره   ويحّي العظام وهي رميم  ---أ م 

 

ا -11  : حرف شرط وتفصيل وتوكيد. أ مَّ

 

ا الذين...   قال تعالى: ) إن هللا ال يستحي أن يضرب مثاًل بعوضة فما فوقها فأ مَّ

 اآلية(.

 

ا -12  مقامات هي:  خمسة: حرف تفصيل يرد في إ مَّ

ا أن نكون نحن الملقون(.  - ا أن تلقي وإ مَّ  التخيير، قال تعالى: ) قالوا يا موسى إ مَّ
 

 اإلباحة، قال الشاعر:  -
ا أن تعيش وأنت  حٌر  ا أن تساهم في المعالي ---فإ مَّ  وإ مَّ

 

األمرين في التخيير  فائدة: الفرق بين التخيير واإلباحة، هو امتناع الجمع بين 

 وجوازه في اإلباحة. 

 

ا يتوب عليهم وهللا عليم حكيم(.  - ا يعذبهم وإ مَّ  اإلبهام، قال تعالى: ) إ مَّ
ا كفوًرا(. - ا شاكًرا وإ مَّ  التقسيم، قال تعالى: ) إنا هديناه السبيل إ مَّ
ا أن نعطيه، وإمَّ  - ا أن  الشك، وهذه تكثر في كتب الحديث: كقول الراوي " إ مَّ

 نواسيه" شك أبو حمزة ) راوي الحديث(. 
ا" تقتضي طرفين على األقل، والغالب أن تذكر مع الطرف   تنبيه: جميع مقامات "إ مَّ

األول وتكرر مسبوقة ب " واو" عطف مع الطرف الثاني، ويجوز أن يستغنى عن  

ا" الثانية بما يؤدي معناها.    "إ مَّ

 قال الشاعر:
ا أن تكون  أخي بحقٍ   فاعرف منك  عني  --- فإ مَّ
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 عدًوا ألقيك  وتلقيني  ---وإال فاطرحني واتخذني 
 

ا ( هذه التي تقتضي وجود طرفين على األقل يصح   تنبيه: يجب التفريق بين ) إ مَّ

بهما معنى التخيير أو اإلباحة أو اإلبهام أو التفصيل أو الشك، وهي حرف واحد  

ا ( المركبة من ( الشرطية و ) ما( الزائدة كالتي   بسيط غير مركب، وبين ) إ مَّ ) إن 

ا تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم(.  في قوله تعالى: ) فإمَّ

 

 : حرٌف ناسٌخ يفيد التوكيد، قال تعالى: ) إ نَّ الساعة  آتيةٌ(. إ نَُّ -13

 

 : إ نُ  -14

( الشرطية، وهي أم باب الشرط، ويعلق بها حدوث شيء على شيء. -  )إ ن 
 تعالى: ) قل للذين كفروا إ ن  ينتهوا يغفر لهم(. قال 
( النافية، وهي حرف نفي وتعرف بأن تصلح ) ما( النافية بدياًل لها.  -  ) إ ن 

 قال تعالى: ) إن  أردنا إال إحسانًا وتوفيقًا(. 
(، وهي حرف  - ( المؤكدة، وهي التي تعرف عند النحاة ) المخففة ( من ) إ نَّ ) إن 

 رين: توكيد وتعرف بأم
( المخففة من   -أ يمكن ردها إلى أصلها مع تقدير ضمير مناسب، ولذلك تسمى )إن 

 الثقيلة.
( تسمى الم مزحلقة. -ب  يؤتى بعدها بالم مفتوحة )ل 

 قال تعالى: ) وإن  كانت ل كبيرة إال على الذين  هدى هللا(.
 األصل وال تبديل لكالم هللا: ) وإنَّها كانت كبيرة(. 

( الزا - ئدة، وهي حرف زائد يعرف بجواز االستغناء عنه دون أن يختل بناء  ) إ ن 

 الجملة وأصل معناه، وأكثر ما تزاد )ما( النافية لتأكيد النفي. 
 قال الشاعر:

 من غمرة  العشق  إال أنت  وهللا  ---ارحم فتى مدنفًا ما إ ن  ي خلّ صه  

 

 .: حرٌف ناسٌخ يفيد  التوكيدأ نَُّ -15

 ربهم وأنَّهم إليه  راجعون(. قال تعالى: ) الذين  يظنون  أنَّهم مالقوا 

 

 : أ نُ  -16

( المصدرية، وهي حرٌف مصدري يعرف بأحد أمرين هما:  -  ) أ ن 
( مباشرة بدلها وفعلها. -أ  جواز وضع مصدر الفعل الذي يأتي بعد ) أ ن 
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 قال تعالى: ) وأن  تصبروا خيٌر لكم(.
 . أي: صبركم خير لكم

 مع تقدير حرف مناسب.  -أي ما في الفقرة "أ"  -فعل ذلك  -ب
 إن كنتم مؤمنين(.  تخشوهقال تعالى: ) أتخشونهم فاهلل أحقُّ أن   

 فاهلل أحقُّ بالخشية.  -وال تبديل لكالم هللا  -أي 
( التفسيرية، وهي حرف تفسير يقع بين جملتين، األولى: فيها كلمة مجملة  - ) أ ن 

(  فيها معنى القو ل، والثانية: فيها تفصيل لذلك االجمال، وأشهر مواضع ) أ ن 

 التفسيرية: 
أن يكون في الجملة األولى لفظ المنادى، وفي الجملة الثانية تفصيل لمحتوى   -١

( التفسيرية بينهما.   النداء، فتتوسط )أن 
 .)  قال تعالى: ) فنادى في الظلمات  أن  ال إله إال أنت  سبحانك 

الجملة األولى لفظ التوصية، وفي الثانية تفصيل لمحتوى الوصية،  أن يكون في  -٢

( التفسيرية بينهما.   فتتوسط ) أن 
 قال تعالى: ) ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن  اتقوا هللا(. 

أن  يكون  في الجملة األولى لفظ التخافت، وفي الجملة الثانية تفصيل لمحتوى   -٣

( التفسيرية بينهما.   النجوى، فتتوسط ) أن 
 قال تعالى: ) فانطلقوا وهم يتخافتون أن  ال يدخلها اليوم عليكم مسكين(. 

أن يكون في الجملة األولى معنى اإليحاء، وفي الجملة الثانية تفصيل لمحتوى   -٤

( التفسيرية بينهما.   الوحي، فتتوسط ) أن 
 بكرةً وعشيًّا(.   قال تعالى: ) فأوحى إليهم أن  سبحوا

أن يكون في الجملة األولى لفظ اإلرسال، وفي الجملة الثانية تفصيل لمحتوى   -٥

( التفسيرية بينهما.   الرسالة، فتتوسط ) أن 
 قال تعالى: ) فارسلنا فيهم رسواًل منهم أن  اعبدوا هللا(.

( المؤكدة، وهي حرف توكيد، وتعرف بأمرين هما:  -  )أن 
 ا فعل يدل على اليقين وما في معناه. األول: أن يأتي قبله

( المشددة مع تقدير ضمير مناسب، ولذلك  الثاني: أنه يمكن ردها إلى أصلها ) أ نَّ

( المخففة من الثقيلة، وفيها أربعة أمثلة هي:   تسمى ) أن 
وقوعها بعد التبين، قال تعالى: ) فلما خر تبينت الجنُّ أن  لو كانوا يعلمون   -١

 . الغيب... اآلية(
وقوعها بعد العلم، قال تعالى: ) قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن    -٢

 قد صدقتنا(. 
 وقوعها بعد الظن اليقيني، قال تعالى: ) وظنوا أن  ال ملجأ من هللا إال إليه(.  -٣
 وقوعها بعد الحسبان، قال تعالى: ) أيحسب اإلنسان ألن نجمع عظامه(.  -٤
( الزائ - دة، وهي حرف زائد يعرف بجواز االستغناء عنه دون أن يختل بناء  ) أ ن 
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 الجملة وأصل معناها، وأكثر ما يرد بعد ) لّما( الظرفية للداللة على الفور. 
 قال تعالى: ) فلّما أن  جاء  البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيًرا(. 

 

 : أ و -17

  خمسة  أو أشياء ويرد في ) أ و( العاطفة، وهي حرف عطٍف للتفريق بين  شيئين   -

 مقاماٍت. 
 التخيير، نحو: تزوج هند أو أختها.  -أ
 اإلباحة، نحو: ادرس النحو أو الفقه.  -ب
 اإلبهام، قال تعالى: ) وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضالل مبين(.  -ت
 الشك، قال تعالى: ) قال كم لبثت  قال لبثت  يوًما أو بعض يوم(.  -ث
 تعالى: ) ومن يولهم يوم إذن دبره إال متحرفًا لقتال أو متحيًزا لفئة(. التقسيم، قال  -ج
 ) أ و( اإلضرابية؛ بمعنى ) بل(. -

 قال الشاعر:
 كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية 

( المصدرية المضمرة.  -  ) أ و( الغائية؛ بمعنى )إلى(، وتقدر بعدها ) أ ن 
نى.  الستسهلننحو:   الصعب  أو أدرك الم 

( المصدرية المضمرة. ) أو(  -  االستثنائية، وهي بمعنى ) إال(، وتقدر بعدها ) أن 
 قال الشاعر: 

 كسرت  كعوبها أو تستقيم   ---وكنت  إذا غمزت  فتاة  قوٍم 

 

 : حرف جواب بمعنى )نعم( ال يقع إال قبل القسم. إيُ  -18

.)  ) قل  إ ي  وربي إنَّه  الحقُّ

 

 قول النبي ) صلى هللا عليه وسلم( : أ ي  عائشة. : حرف  نداء أو تفسير، نحو أ يُ  -19

وحرف تفسير، نحو: عندما فسر ابن عباس ) رضي هللا عنهما( قول هللا تعالى: ))  

 .) ((، قال ابن عباس: ) أ ي  بقراءت ك   وال تجهر بصالت ك 
 

 : حرف نداء. أ يا -20

 قال الشاعر:
 أيا أثالت  القاع . 

 : حرف جر. الباء -21

 الباء( بمعنى االلصاق، وهو أصل معانيها. )  -
.)  قال تعالى: ) وال تلبسوا الحقَّ بالباطل 
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 ) الباء( بمعنى االستعانة، وهي الداخلة على وسيلة الفعل المستعملة في إنجازه.  -
 قال تعالى: ) وما من دابٍة في األرض  وال طائٍر يطير بجناحيه  إال أمم(. 

 

 ها الجر لكن لها معاٍن متعددة. فائدة: جميع حروف الجر وظيفت

 

)الباء( بمعنى المصاحبة، ويعبر عنها أيًضا ب) باء المالمسة، وباء الحال(،   -

وتعرف بداللتها على التالزم ويجوز تقدير ) مع( في مكانها، ويجوز تقدير  

 )مصاحبًا( أو )مالزًما( أو ما في معناهما في موضعهما.
(. قال تعالى: ) هو الذي أرسل رسوله    بالهدى ودين  الحّق 

.)  قال تعالى: ) فسبح بحمد  ربك 
 ) الباء( بمعنى الظرفية، وهي التي يصح وقوع ) في( موقعها. -

ظرفية مكانية، قال تعالى: ) إن أول بيٍت وضع  للنَّاس  للذي ببكة  مبارًكا وهدى  

 للعالمين(.
 ظرفية زمانية، قال تعالى: ) وهو الذي يتوفاكم بالليل(. 

 ( بمعنى السببية، وتعرف بحواز  تقدير ) بسبب( في موضعها. الباء ) -
 قال تعالى: ) وإذا قال موسى لقومه يا قوم إنّكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل(. 

)الباء( بمعنى المجاوزة، وتكون بمعنى ) عن( من ذلك قوله تعالى: ) سأل  سائٌل   -

 بعذاٍب واقع(. 
 االستعالء، وهي التي يصح  وقوع  )على( في مكانها. ) الباء( بمعنى  -

 .) ن إن  تأمنه  بقنطاٍر يؤده إليك  ن أهل  الكتاب  م   قال تعالى: ) وم 
 ) الباء( بمعنى التبعيض، وهي التي يقدر مكانها )من(، وتدل على بعض الشيء. -

 قال تعالى: ) عينًا يشرب  بها المقربون(. 
 )الباء( بمعنى القسم. -

 عالى: ) قال فبعزتك  ألغوينهم أجمعين(. قال ت

)الباء( بمعنى التعدية، وهي تعدية إلى طرف آخر، واألصل في التعدية يكون   -

 بالهمزة او التضعيف.
.  أنزل  هللا  القرآن 
. ل  هللا  القرآن   ن زَّ

 ومع الباء... 
 قال تعالى: ) وإذا أنعمنا على اإلنسان أعرض  ونأى بجانبه (. 

معنى التوكيد، وهي الزائدة، وتعرف  بجواز االستغناء عنها دون  أن يختل   ) الباء( ب -

 بناء الجملة، وأصل  معناها. 
 قال تعالى: ) ويقول الذين  كفروا لست  مرساًل قل كفى باهلل  شهيًدا بيني وبينكم(. 

 



 

 14 

 

 حرف  جواب بمعنى "نعم".  :ب جل  -22

 يقال: هل حضر  محمٌد. 
 نقول: ب جل. 

 

: : بل -23  حرف  إضراب، وهو على قسمين 

 ، وهو إبطال  الكالم السابق واإلتيان بالكالم المراد.اإلبطالياألول: اإلضراب  
قال تعالى: ) قالت اليهود  يد هللا مغلولة غلت  أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه  

 مبسوطتان ينفق  كيف  يشاء(. 
ن معنى إلى معنى؛ فاالنتقال إلى  ، وهو الذي ينتقل به ماالنتقاليالثاني: اإلضراب  

 المعنى في الثاني ال يقتضي إبطال المعنى األول.
قال تعالى: ) وربُّك  الغفور  ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل  

 .لهم موعٌد لن يجدوا من دونه  موئاًل(

 

اقترن  النفي باالستفهام أم  : حرف جواب يختص  بالنفي، ويفيد  إبطال ه  سواء بلُى -24

 .  لم يقترن 
ن قال  ب لى   ل م ت ؤم  وتى قال  أ و  ني ك يف  ت حي ي الم  ّب  أ ر  إ ذ قال  إ براهيم  ر  قال تعالى: ﴿ و 

ب ٍل   ن  الطَّير  ف ص ره نَّ إ ل يك  ث مَّ اجع ل ع لى ك ّل  ج  ذ أ رب ع ةً م  ئ نَّ ق لبي قال  ف خ  ن ل ي طم  لك  و 

نه نَّ ج   كيٌم ﴾ م  اعل م أ نَّ َّللاَّ  ع زيٌز ح   البقرة -زًءا ث مَّ ادع ه نَّ ي أتين ك  س عيًا و 
 قال تعالى:  

نَّ أ كث ر    لك  قًّا و  عًدا ع ل يه  ح  ن ي موت  ب لى و  م ال ي بع ث  َّللاَّ  م  هد  أ يمان ه  أ قس موا ب اَّللَّ  ج  ﴿ و 

 النحل -النّاس  ال ي عل مون  ﴾ 

 

 ي نوعان: ه: ءالتا -25

تاء القسم: حرف  جٍر يستخدم في القسم  المتلبس  بالتعجب ، وتكاد  تكون  مختصةً   -

 بالدخول  على لفظ  الجاللة ) هللا( عند العرب. 
ن  الهال كين  ﴾  ًضا أ و ت كون  م  ر  تّى ت كون  ح   قال تعالى: ﴿ قالوا ت اَّللَّ  ت فت ؤا  ت ذك ر  يوس ف  ح 

: حرف  تأنيٍث يلحق  أواخر  األفعال  الماضية  للداللة  على أن  تاء  التأنيث  السا - كنة 

 فاعلها مؤنث. 
 

*تنبيه: األصل في تاء التأنيث الساكنة أن تلحق أواخر الفعل الماضي، وقد ألحقتها 

 العرب بحرفان، هما:  
 ثمت     ث مَّ 
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بَّ  بَّت    ر   ر 
 

، وتخلط بينها   التقاء*تنبيه: تحرك تاء التأنيث الساكنة عند  الساكنين، فال يلتبس عليك 

 وتاء الفاعل. 
 مثال على تاء التأنيث: فهمت  الطالبة . 
 مثال على تاء الفاعل: فهمت  يا هند ؟ 

 

، والتراخي الزمني. ث مَُّ -26 ، والترتيب   : خرف  عطٍف يفيد  التشريك  في الحكم 

ن   قال تعالى: كائ ك م م  ن ش ر  ق ك م ث مَّ ي ميت ك م ث مَّ ي حييك م ه ل م  ز  ل ق ك م ث مَّ ر  ﴿ َّللاَّ  الَّذي خ 

كون  ﴾  ت عالى ع ّما ي شر  ن ش يٍء س بحان ه  و  ن ذل ك م م   الروم -ي فع ل  م 

 

ُجلل -27

 : حرف جواب بمعنى "نعم". 
 هل حضر  محمٌد؟

 جلل.

 

يرُ  -28  بمعنى "نعم". : حرف جواب ج 

 هل حضر  محمٌد؟

. ير   ج 
 

 : حرف  جٍر بمعنى )إال( يفيد االستثناء. حاشا -29

 جاء الناس  حاشا محمٍد. 

 

 :  حتُى -30

)حتى( الجارة: حرف  جٍر يفيد بلوغ  الغاية بمنزلة  )إلى(، ويكون  المجرور بها أحد   -

 شيئين: 

 االسم الصريح الظاهر. -أ
طل ع  الف جر  ﴾ قال تعالى: ﴿ س الٌم ه ي  ح    القدر -تّى م 

المصدر المؤول من )أن( المصدرية الناصبة المضمرة وجوبًا والفعل  المضارع  -ب

 :  المستقبلي المنصوب  بها، وتكون  )حتى( معهما حرف جٍر يفيد  أحد  معنيين 
 األول: بلوغ الغالية. 

تّى ي ت ب يَّن  ل ك م   بوا ح  اشر  ك لوا و  ن   قال تعالى: ﴿ و  د  م  يط  األ سو  ن  الخ  يط  األ بي ض  م  الخ 

 البقرة  -الف جر  ﴾ 
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 الثاني: التعليل. 
ع  ك الم  َّللاَّ  ث مَّ أ بل غه    تّى ي سم  ره  ح  ك  ف أ ج  كين  است جار  ن  الم شر  ٌد م  إ ن أ ح  قال تعالى: ﴿ و 

ن ه  ذل ك  ب أ نَّه م ق وٌم ال ي عل مون  ﴾  أم   التوبة  -م 
 

العاطفة، استعمالها قليل، وهي حرف  عطٍف تعطف به غاية  الشيء  )حتى(  -

 .  ومنتهاه عليه 
.  نجح  الطالب  حتى المهمل 

 .  وصلت  أقاربي حتى القاطع 
)حتى( االبتدائية: حرف  استثناء وابتداء، مع داللته  على الغاية، مختص بالدخول   -

 على الجمل  ال غير، وذلك  أن يليه: 
 جملة اسمية. -أ

 الشاعر:  قال
 ونفٌس تعاف  العار  حتى كأنَّه  هو الكفر

 جملة فعلية فعلها ماٍض. -ب
 قال تعالى: ) وكنا نكذب  بيوم  الدين حتى أتانا اليقين(.

 جملة فعلية فعلها مضارع.  -ج
ن ق بل   ل وا م  ث ل  الَّذين  خ  ل ّما ي أت ك م م  نَّة  و  ل وا الج  بت م أ ن ت دخ  س  م   قال تعالى: ﴿ أ م ح  سَّته  ك م م 

تى ن صر  َّللاَّ  أ ال إ نَّ   ع ه  م  نوا م  الَّذين  آم  سول  و  تّى ي قول  الرَّ لوا ح  لز  ز  ّراء  و  الضَّ الب أساء  و 

 البقرة  -ن صر  َّللاَّ  ق ريٌب ﴾ 

 

 : حرف جٍر يفيد  االستثناء. خال -31

 حضر  القوم  خال زيًدا. 

 

بَُّ -32 النكرات، يرد في سياق التقليل،   : حرف  جٍر مختص بالدخول  علىر 

 والتكثير. 
بَّ داعٍ قد دعاني لحاجٍة فعلت  له  فوق  الذي كان  آمال  التكثير: ويا ر 

بَّ أخٍ لم تلده  لي أمي.   التقليل: ر 

 

: حرف  استقبال يختص  بالدخول على الفعل المضارع، وقد يقال حرف السين -33

 ) تنفيس( أي: حرف  توسيع. 
 تعالى: ) والذين  آمنوا وعملوا الصالحات  سندخلهم جناٍت(. قال 

 

 : حرف  استقبال مثل السين إال أنه  أوسع منه في المدة  الزمنية. سوفُ  -34

 ) سوف استغفر لكم ربي(. 
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 : حرف يفيد االستثناء.عدا -35

: رواه  جماعةٌ عدا البخاري.   كما تقول 

 

 : حرف جر بأحد  خمسة  معاني: علُى -36

 على( بمعنى االستعالء، أي: العلو.) -
 قال تعالى: ) وعليها وعلى الفلك  تحملون(. 

 )على( بمعنى الظرفية، وتعرف بصحة  تقدير  )في( مكانها. -
 قال تعالى: ) ودخل  المدينة  على حين غفلٍة من أهلها(.

 )على( بمعنى المصاحبة، وتعرف  بصحة  تقدير ) مع( مكانها.  -

 مون  الطعام على حبه (. قال تعالى: ) ويطع
 )على( بمعنى المجاوزة، وتعرف  بصحة  تقدير )عن( مكانها.  -

 قال الشاعر: 
 إذا رضيت عليَّ بنو قشيٍر لعمر هللا اعجبني رضاها 

 )على( بمعنى االستدراك. -

 قال الشاعر:
 بكّل  تداوينا فلم يشف  ما بنا على أنَّ قرب  الدار خيٌر من البعد  

 

 حرف  جّرٍ يرد  بسبعة  معاٍن: : عنُ  -37

)عن( بمعنى المجاوزة ، وهو أصل معانيها ويراد به االبتعاد  واالنتقال  الحسي أو   -

 المعنوي حقيقةً أو مجاًزا.
 قال تعالى: نتجاوز  عن  سيئاتهم(. 

( بمعنى البعدية، وتعرف بصحة تقدير ) بعد( مكان )عن(.  -  )عن 
 ن  طبٍق(.  قال تعالى: ) لتركب نَّ طبقًا ع  

-  .) ( بمعنى البدلية، وتعرف  بصحة  تقدير )بدل( مكان  )ع ن   )ع ن 
 قال تعالى: ) واتقوا يوًما ال تجزي نفٌس ع ن  نفٍس شيئًا(. 

( بمعنى االستعالء، وتعرف  بموافقتها ل)على(. -  )ع ن 

 قال تعالى: ) ومن يبخل فإنما يبخل ع ن  نفسه (. 
( بمعنى التعليل، وتعر - (.)ع ن   ف  بصحة  تقدير  )ألجل( مكان )ع ن 

.)  قالتعالى: ) قالوا يا هود ما جئتنا ببينٍة وما نحن  بتاركي آلهتنا ع ن  قولك 
-  .) ( في موضع  )ع ن  ن  ( بمعنى ابتداء الغاية، وتعرف  بصحة  تقدير  )م   )ع ن 

 قال تعالى: ) ألم يعلموا أنَّ هللا  يقبل  التوبة  ع ن  عباده (.

( بمعنى التوكيد، وتعرف  بجواز  االستغناء عنها دون أن يختل  بناء  الجملة )ع ن   -
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 وأصل  معناها. 
ه  أن تصيبهم فتنة(.  قال تعالى: ) فليحذر الذين يخالفون  ع ن  أمر 

 

 

 :الفاء -38

 )الفاء( العاطفة: حرف  عطٍف يفيد واحًدا من ثالثة  معاٍن:  -
 الترتيب.  -أ

 ونادى نوٌح ربه  فقال رّب (. قال تعالى: ) 
 الترتيب والتعقيب معًا.  -ب

قال تعالى: ) ث مَّ خلقنا النطفة  علقة فخلقنا العلقة  مضغة فخلقنا المضغة عظاًما فكسونا  

 العظام لحًما(.
 السببية، وقد يعبر عنها ب) التعليل(، ولها حالتان:  -ج

 . أن يكون  ما بعدها سبب لما قبلها. ١
 قال فإخرج منها فإنك  رجيم(. قال تعالى: ) 

 . أن يكون  ما قبلها سبب لما بعدها. ٢
قال تعالى: ) ولئن أصابكم فضل من هللا بيقولنَّ كأنَّ لم تكن  بينكم وبينه مودة ياليتني  

 معهم فأفوز فوًزا عظيًما(. 
: األصل في جواب الشرط أن يأتي مباشرة دون  فاٍء  - الفاء  الرابطة  لجواب  الشرط 

 مواضع يجب فيها أن يسبق  جواب الشرط بفاء تربطه  بالشرط. ستةفي  إال

 . إذا كان  جواب جملة اسمية. ١
 قال تعالى: ) وإن يمسك  بخيٍر فهو على كّل  شيٍء قدير(.

 . أن يكون جواب الشرط جملة فعلية فعلها جامد. ٢
 قال تعالى: ) إن تبدوا الصدقات  فنعم  هي(. 

 جملة فعلية فعلها طلبي.. أن يكون  جواب الشرط ٣
 قال تعالى: ) فإذا افضتم من عرفة فاذكروا هللا عند المشعر الحرام(. 

 . أن يكون  جواب الشرط جملة فعلية فعلها ماٍض.٤
 قال تعالى: ) إن كان  قميصه قد من قبٍل فصدقت  وهو من الكاذبين(. 

 بحرٍف يفيد االثبات.  مقترنة. أن يكون  جواب الشرط جملة ٥
ن يتبدل الكفر باإليمان فقد ضلَّ سواء السبيل(. قال   تعالى: ) وم 
 . أن يكون  جواب الشرط جملة مقترنة بحرٍف يفيد  النفي. ٦

ن يبتغي غير  اإلسالم  دينًا فلن  يقبل منه(.  قال تعالى: ) وم 

 

 . معانٍ  خمسة   من واحد جرٍ  حرف  : في -39
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 معانٍ  منها حرفٍ  فلكل الداللي أما الجر هو  الوظيفي معناها الجر حروف : فائدة

 .إضافية

  حقيقية وتكون  معانيها، أصل   وهي  - داللي معنى  وهو - الظرفية بمعنى( في) -

 . ومجازية

 (.األرض   أدنى في  الروم   غلبت  : ) تعالى  قال: الحقيقية

 (. األلباب اولي يا  حيوة القصاص في  ولكم: ) تعالى قال: مجازية

  أو( ألجل) تقدير بصحة وتعرف  - داللي معنى وهو  - السببية بمعنى( في) -

 (.في) موضع  في( بسبب)

 (. اآلية... واآلخرة الدنيا في  ورحمته هللا فضل   ولوال: ) تعالى قال

 (. في) موضع في( على) تقدير بصحة وتعرف  االستعالء، بمعنى( في) -

 (.النخل جذوع   في  وألصلبنكم: ) تعالى قال
بمعنى المقايسة: حين  تقع  )في( بين  مفصوٍل سابق وفاصٍل الحق، وتعرف  )في(  -

 بصحة تقدير  )بالقياس  إلى( في موضع  )في(. 
قال تعالى: ) ارضيتم بالحياة الدنيا من اآلخرة فما متاع الحياة الدنيا في اآلخرة إال  

 قليل( 
 نالحظ أن:

 الحياة الدنيا "مفصول سابق"  
 الحق"اآلخرة "فاصٌل 
 في "بالقياس إلى" 

 )في( بمعنى بلوغ الغاية: تعرف بصخة تقدير )إلى( في موضع )في(.  -
 قال تعالى: ) جاءتهم رسلهم بالبينات  فردُّوا ايديهم في أفواههم(. 

 

 : يرد في الكالم على وجهين: قد -40

 )قد( حرف توقع إذا دخلت على فعل مضارع مستقبلي.  -
 قال الشاعر:
 الفتى تزكو مفارسه  قد يفجع  العود باالوراق  والثمر   ما كلُّ نسل  

 )قد( تكون حرف تحقيق، وذلك  في حالتين:  -
 . إذا دخل على فعل ماٍض.١

 )تلك  أ مة قد خلت(.
 . إذا دخل على فعل مضارع يدل السياق على أنه بمعنى الماضي. ٢
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 )قد نرى تقلب وجهك  في السماء(.
 

 

 

 لى وجهين: : يرد في الكالم عالكاف -41

 )كاف( التشبيه "قبل الكلمة"، وهو حرف يفيد التشبيه.  -
 قال تعالى: ) ومن آياته الجوار في البحر كاألعالم(.

 

 تنبيه: وردت )الكاف( زائدة في قول هللا تعالى: ) ليس كمثله شيء(.
 

نقطة مهمة: كلمة زائدة ليس معناها الزيادة التي نعرف بل زادت على معانيها  

 المعروفة معنى آخر، يرجى التنبه. 

 

كاف الخطاب )آخر الكلمة(: حرف خطاب لبس  فيه  داللة على ذات  المخاطب   -

 ويعرف بجواز  االستغناء عنه، وله  ثالثة مواضع. 
...(.  -أولئك  -تيك   -ذلك   -. يلحق أسماء اإلشارة مثل: ) ذاك  ١  هناك 
(.  -حيهلكم -حيهلكما -حيهلك   -. يلحق  بعض  أسماء  األفعال، مثل: ) حيهلك ٢  حيهلكن 
( المكونة من: ) همزة االستفهام وتاء المخاطبة(، فتقول: )  ٣ . يلحق  ) أرأيت 

(. -أرأيتكم -أرأيتكما -أرأيتك   -أرأيت ك    أرأيتكن 
  

 : حرف ناسخ يغيد التشبيه. كأنَُّ -42

 قال تعالى: ) طلعها كأنَّه  رؤوس الشياطين(. 
 

( المشددة ويقدر معه كأنُ  -43 : حرف ناسخ يفيد التشبيه وهو مخفف من )كأنَّ

 مفهوم من السياق.  مناسبضمير 
 قال تعالى: ) ولئن أصابكم فضٌل من هللا  كأن  لم تكن  بينكم وبينهم مودة(. 

 

 : حرف رد وردع وزجر. كالَُّ -44

 قال تعالى: ) كالَّ سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مًدا(.

 

: يك -45  : ترد  في العربية  على وجهين 

 

 )كي( المصدرية، وتعرف  بثالثة  أمور هي: -
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 . وجود الم التعليل قبلها. ١
( في موضعها. ٢  . صحة تقدير )أن 

 . جواز وضع مكانها والفعل الذي بعدها مصدر ذلك الفعل مباشرة. ٣
 قال الشاعر:

 عشنا وجسر  الموت  قدامنا فشمر اآلن لكي تعبره  
التعليلية: حرف جر، وتعرف  بجواز  تقدير الم الجر في موضعها ووجوب  )كي(  -

( المصدرية بعدها.   تقدير )أن 
 قال تعالى: ) فرجعناك  إلى أمك  كي تقر  عينها(. 

 

 . أنواع سبعة وهي: الالم -46

 .معنًى عشر  ثالثة من  واحد به يراد   حرفٌ (: الجارة  الالم) -

  الذات استحقاق   سبيل على  وذات معنى  بين    تربط حين   الالم عليه   تدل: االستحقاق. ١

 .للمعنى

 (. العالمين رّب   هلل   الحمد: ) تعالى قال

 . للكافرين والخزي للمؤمنين الغزة  : كقولك  : كذلك 

 . مرئي شيءٍ  كلُّ  هي : الذات : فائدة

لك . ٢   دخلت التي الذات التملك  سبيل على  ذاتين بين    تربط   حين الالم عليه تدل: الم 

 . األخرى للذات    الالم عليها

 (. االرض   في وما  السموات   في ما هلل  : ) تعالى قال

. التخصيص: يعبر عنه ب) االختصاص(، وتدل عليه الالم حين  تربط ذاتين على  ٣

سبيل اختصاص الذات التي دخلت عليها الالم بالذات األخرى دون  تملك لها؛ 

: المنبر للخطيب،   والمحراب لإلمام، والمسجد للعبادة. كقولك 
 . التعليل: يعرف بصحة  تقدير )ألجل( في موضع الالم.٤

 قال تعالى: )إليالف قريش(. 
. توكيد النفي: هي الم الجر الداخلة في اللفظ على الفعل المضارع مسبوقة ب) ما ٥

 كان( أو )لم يكن( لتأكيد ما فيها من في. 
 بهم وأنت فيهم(. قال تعالى: ) وما كان هللا ليعذ

 . إنتهاء الغاية: تعرف  بصحة  تقدير ) إلى( في موضع الالم.٦
 قال تعالى: ) وسخر الشمس  والقمر ملٌّ يجري ألجٍل مسمى(.

 . االستعالء: تعرف  بصخة  تقدير ) على( في موضع  الالم.٧
 قال تعالى: ) سأل سائٌل بعذاٍب واقع ○ للكافرين(. 
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 قدير  ) في(، في موضع  الالم.. الظرفية: تعرف بصحة  ت٨
بُّنا إنَّك  جامع  الناس ليوٍم ال ريب  فيه(.  قال تعالى: ) ر 

 . البعدية: تعرف  بصحة  تقدير  )بعد( في موضع الالم.٩
 قال تعالى: ) أقم  الصالة لدنوك  الشمس(.

بوقوعها بعد  . التبليغ: تسمى الالم الجارة حين تدل عليه ) الم التبليغ(، وتعرف ١٠ 

 فعل القول أو ما في معناه، ودخولها على سامع ذلك  القول.

بُّك  للمالئكة  إني جاعٌل... اآلية(.  قال تعالى: ) وإذ قال  ر 
١١ .  . التعجب: الم الجار تعتبر للتعجب  في حالتين 

األولى: أن تكون  مقترنةً ب)يا( النداء، وال يفهم منها طلب الغوث كما في قولك  )يا  

 للهول(، و )يا للعجب!(. 
 قال الشاعر: 

 فيا لك  من يوٍم تكامل حسنه   
 الثانية: أن تكون  مجرده من )ياء( النداء.

 كما في قولهم: ) هلل  درُّ فالن(. 
. االستغاثة: تعرف بوقوعها عقب )يا( النداء وكون االسم الذي دخلت عليه  ١٢

يجوز ذكر المستغاث له متصاًل بالم مستغاثًا به ، فتقول: ) يا هلل(، و )يا لزيٍد(، و 

 أخرى للتخصيص، فتقول: ) يا هلل للمسلمين(، و ) يا لزيٍد البن عمه (. 

 

وهناك الم جٍر أخرى تعرف بالم التوكيد  والتقوية: وهي الزائدة، وتعرف بحواز  

 االستغاثة عنها دون أن يختل بناء الجملة، وأصل معناها. 
ئ  الق   إ ذا ق ر  توا ... اآلية﴾ قال تعالى: ﴿ و  أ نص  عوا ل ه  و   رآن  ف است م 

 

الم الطلب: تعرف  بدخولها على الفعل  المضارع  واكسابها إياه  معنى الطلب، فأنت    -

حين  تقول: )يحضر  زيٌد( ال يفهم  من قولك  هذا الطلب، ولكنك  حين  تقول  ) ليحضر  

 زيٌد( يفهم  الطلب. 
 الطلب له  مقامات:

(. . الدعاء، قال١  تعالى: ) ونادوا يا مالك  ليقض  علينا ربُّك 
 . األمر، قال تعالى: ) لينفق  ذو سعٍة من سعته (. ٢
 . اإلخبار، قال تعالى: ) اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم(. ٣
، قال تعالى: ) وقل  الحقُّ من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن  ٤ . الترغيب  والترهيب 

 شاء فليكفر(.

 

 لب  الٌم جازمة. فائدة: الم  الط
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الم  االبتداء: حرف  توكيد يدخل  على االسم  المبتدأ به  في الجملة االسمية لتوكيد   -

 مضمونها، تقول: ) لمحمٌد حاضٌر(. 

 

: ) إنَّ   - الم  زيادة  التوكيد  ) المزحلقة(: حرٌف لزيادة التوكيد ب) إنَّ (، فإذا قلت 

(، ثم تقول: ) إنَّ محمًدا لخاضٌر (، محمًدا حاضٌر ( فقد أكدت  حضور محمد ب  )إنَّ

 فتكون في هذه الالم زيادة في التوكيد. 
 

 الالم الرابطة للجواب: لها ثالث حاالت:  -
 . الالم الرابطة لجواب  )لو( الشرطية.١

 قال تعالى: ) لو كان فيهما آلهة إال هللا لفسدتا(. 
 . الالم الرابطة لجواب ) لوال( الشرطية.٢

 ) فلوال فضل هللا عليكم ورحمته لكنتم... اآلية(. قال تعالى:
 . الالم الرابطة لجواب القسم. ٣

 قال تعالى: ) وتاهلل ألكيدنَّ أصنامكم(. 

 

 تنبيه: يكثر في اللغة العربية حذف  القسم وبقاء جواب القسم مربوًطا بالالم. 
 قال تعالى: ) كال لينبذنَّ في الحطمة(.

 

 الالم الموطئة للقسم. -

  إن حضر محمد ألكرمنه . وهللا
 وهللا لئن حضر زيٌد ألضربنه . 

 

 فائد: كلُّ )لئن( الالم فيها موطئة لجواب القسم، وجواب  القسم قد يذكر وقد يحذف. 

 

الم التبعيد ) الم البعد (: هي الالم التي تلحق  اسم اإلشارة في تبعيد المشار إليه   -

، هناك (، وجميع الصور ال ، تلك   متفرعة عنها. في: ) ذلك 
 

 

 : تنقسم إلى: ال -47

 )ال( النافية، وترد في لغة  العرب على خمس  صور. -
 . " ال " المافية الجوابية المناقضة ل )نعم(. ١

 نحو: هل حضر  زيٌد؟  
: ال.   الجواب 

 . " ال " المافية لجملة فعلية. ٢
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 .)  قال تعالى: ) إنَّ هللا  ال يحب  المعتدين 
 لوا تكن فتنة(، إال = إن الشرطية + ال النافية. قال تعالى: ) إال تفع

 . " ال " المافية للجملة االسمية، وتنقسم إلى قسمين: ٣
 ال النافية المشبهة ب)ليس(.  -أ
ال النافية للجنس، وبعضهم يسميها )ال التبرئة(، وهي حرف نفي ال يفيد إال   -ب

 االستغراق التام للنفي. 
 إله إال هو(. قال تعالى: ) وإلهكم إله واحد ال 

. " ال " النافية لعنصر داخل الجملة، وهي حرف  نفي ينفي به عنصر من عناصر  ٤

 الجملة. 
 نحو: محمٌد ال شاعٌر وال كاتٌب. 

. " ال " النافية العاطفة: حرف  عطف يجمع بين  متعاطفين، فينفي عن الثاني ما  ٥

 ثبت  لألول. 
 نحو: حضر  محمٌد ال علي. 

الطلبية: التي يطلب  بها ترك  شيٍء كأن تقول: ) ال تهمل، يا محمد(، وهذا  ) ال (  -

 الطلب قد يكون على سبيل الدعاء. 
 قال تعالى: ) ربنا ال تؤاخذنا... اآلية(. 

 

: حرف نفي مشبه ب )ليس( ألنه يجوز تقديرها في موضعه ، وتستعمل  الت -48

.  'الت" للنفي على أن يكون  الزمان المقصود  زمانًا  مناسبًا لما ي عمل فيه 

 نحو: الت  وقت  مذاكرة.
 

: لعلَُّ -49  : ترد في الكالم بواحٍد من معنيين 

 األول: الترجي. 
 )لعلي آتيكم منها(. 
 الثاني: االشفاق. 

.)  ) لعلك  باخٌع نفسك 

 

 : ترد في الكالم ل:لكنَُّ -50

 التعقيب على الكالم باثبات  ما يتوهم السامع انتفاءه . -
 يٌد ذكي لكنَّه  مهمٌل.نحو: ز

 التعقيب  على الكالم بنفي ما قد يتوقع السامع ثبوته . -
 نحو: ليس  زيٌد بمجتهد لكنَّه  ذكي. 

التوكيد: هي التي يعقب بها على " لو " الشرطية، كأن تقول: لو حضر  زيٌد لفهم    -
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 لكنَّه  لم يحضر. 
 

 

( الثقيلة، وهي نوعان: : بنون خفيفة ساكنة، وهي مخففة من ) لكنُ  -51  لكن 

 

األول: االستدراكية، ويكثر أن يبدأ  بها كالم جديد، وتأتي مقترنه بواو العاطفة أو  

 مستقلة عن واو العاطفة. 
 قال تعالى: ) لكن  الرسول والذين آمنوا معه(.
 الثاني: العاطفة: حرف عطف يجمع متعاطفين. 

 نحو: لم يحضر زيد لكن  علي. 

 

 ي وقلب وجزم. : حرف نفلمُ  -52

 نحو: زيٌد لم يذاكر درسه . 

 

ا -53 : حرف نفي وقلب وجزم: ينفي الفعل المضارع إلى زمن التكلم مع االشعار  لم 

 بتوقع ثبوته، ويقلب زمنه إلى الماضي. 
 نحو: لّما يصل، إال أنه من المتوقع وصوله. 

 

 : حرف نفي واستقبال ونصب. لنُ  -54

 البر  حتى تنفقوا مما تحبوم(. قال تعالى: ) لن تنالوا 

 

 : هي أربعة  أنواعٍ: لو -55

)لو( الشرطية: حرف  شرٍط ي علق  به  الجواب على الشرط في الماضي، نحو: لو   -

 حضر  محمٌد ألكرمت ه .
( المصدرية في   - )لو( المصدرية: حرٌف مصدري يعرف  بصحة  تقدير  )أن 

 (، ونا في معناه .موضعه ، وأكثر  ما يقع بعد  الفعل  ) ودَّ 

 قال تعالى: ) ودَّوا لو تكفرون  كما كفروا(. 
 )لو( التمني: "التمني" هو طلب المستحيل أو البعيد المتعسر. -

 قال تعالى: ) أو تقول  حين  ترى العذاب لو أنَّ لي كرةً فأكون  من المحسنين(.
: ) لو تزورنا  - فنأنس  )لو( التحضيضية: حرف  عرض وتحضيٍض كما في قولك 

.)  بحديثك 
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 : ثالثة أنواع. لوال -56

 

)لوال( الشرطية: حرف شرط يدخل على جملتين لترتيب امتناع الثانية على وجود   -

 األولى. 
 قال تعالى: ) ولوال دفع هللا الناس بعضهم ببعض(.

)لوال( التحضيضية: حرف تحضيض يعرف بصحة تقدير "هاّل" في موضعه مع   -

 أمر مستقبلي. ما فيه من الحث على 

 قال تعالى: ) ويقولون لوال أنزل عليه آية(. 
) لوال( التنديمية: حرف تنديم فيه لوم وتوبيخ، ويعرف بصحة تقدير "هاّل" في   -

 موضعه مع ما فيه من اللوم، والتنديم على أمر قد مضى وانتهى. 
ا بهتان  قال تعالى: ) لوال إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذ

 عظيم(. 

 

* الفرق بين )لوال( التي للتحضيض والتي للتنديم هي أن التحضيض تحث على فعل 

 شيء مستقبلي، والثانية توبيخ على حدث قد مضى. 

 

 

 : نوعان. لوما -57

شرطية: حرف شرٍط يدخل  على جملتين لترتيب امتناع الثانية على وجود األولى،   -

 مثل )لوال(.
 نهانا أن ندعو بالموت  لدعوت  به (.   -لى هللا عليه وسلم ص -)لوما رسول هللا 

التحضيضية: حرف تحضيض يعرف بصحة  تقدير )هاّل( في موضعه  مع ما فيه   -

 من الحث  على أمٍر مستقبلي. 
 قال تعالى: ) لوما تأتينا بالمالئكة إن كنت  من  الصادقين(. 

 

 المستحيل أو البعيد المتعسر.: حرف  تمني، والتمني كما سبق: طلب ليت -58

.  نحو: ليت ك  تتزوج  ببنت  عمك 

 

 : تنقسم إلى: ما -59

 )ما( النافية: تنقسم إلى:  -
 أ. النافية للجملة االسمية، وهي حرف نفي مشبه ب)ليس(.

 ) ما هذا بشًرا(. 
 ب. النافية للجملة الفعلية. 
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 )وما تنفقون  إال ابتغاء  وجه  هللا(. 
 : تنقسم إلى: ) ما ( المصدرية -

أ. غير الظرفية: تعرف بأنَّه  يجوز  أن تضع  مكانها هي والفعل الذي بعدها مصدر  

 ذلك الفعل مباشرة.
 قال تعالى: ) ذلك  جزاؤهم جهنم بما كفروا... اآلية(.

ب. الظرفية: تعرف بجواز  وضع  مصدر مكانه، ويكون المصدر مضاف، وأكثر ما 

 يقع قبل ) دام (. 
 وكنت  عليهم شهيًدا ما دمت  فيهم(.  قال تعالى: )

 )ما( الزائدة: وتنقسم إلى:  -
أ. الزائدة الكافة: حرٌف زائٌد الزم ألنّه  يكف ما دخل  عليه  عن العمل، وله  ثالثة 

 مواضع تعرف بها:

(، كقولهم: ) قلّما -كثر   -الموضع األول: الداخلة على األفعال )ق لَّ    -كثرما -طال 

 طالما(.
(، وأخواتها ) أنَّ الموضع ال (. -لعلَّ  -لكنَّ  -كأنَّ   -ثاني: الداخلة على )إنَّ  ليت 

 قال تعالى: ) قالوا إنَّما نحن  مصلحون(. 
 .) بَّ  الموضع الثالث: الداخلة على )ر 

بَّما يود  الذين  كفروا... اآلية(.   قال تعالى: ) ر 
 

عنه دون  أن يختل   ب. الزائدة  غير الكافة : حرف  توكيد يعرف  بجواز االستغناء 

 أصل المعنى.
 قال تعالى: ) فبما رحمٍة من  هللا  لنت  لهم(. 

 

نُ  -60  : حرف  جٍر يرد  بواحٍد من سبعة  معاٍن: م 

 )من( ابتداء الغاية: هو أصل  معانيها، وتكون البتداء الغاية  المكانية، والزمانية.  -
ن   المسجد  الحرام  إلى المسجد  قال تعالى: ) سبحان الذي أسرى بعبده  لياًل م 

 االقصى(.. غاية مكانية. 
ن  الجمعة  إلى الجمعة(.. غاية زمانية.   ) مطرنا م 

 

مالحظة: الفتحة على نون  "من" لمنع إلتقاء الساكنين وإال األصل في نون خرف  

 الجر  من أن يكون  ساكنًا. 
 

 )من( بمعنى التبعيض: تعرف  بصحة  تقدير ) بعض( في موضعها. -
ن  أنبائها(.   قال تعالى: ) تلك  القرى نقص  عليك  م 

: تعرف  بأن يرد في الكالم  شيء تحته  أجناس، فيؤتى   - ( بمعنى بيان  الجنس  ن  ) م 
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.)  ب) من( لتحديد الجنس  المقصود كأن تقول: ) اشتريت  صاًعا من بّرٍ
( بمعنى التعليل أو السببية، قال تعالى: ) مما خطيئاتهم  - ن   أغرقوا فأدخلوا ناًرا(. ) م 

( بمعنى الظرفية: تعرف  بصحة  تقدير  ) في(، في موضعها، وتكون  للظرفية    - ن  ) م 

 المكانية والظرفية  الزمانية.
ن  الجبال  بيوتًا(.   قال تعالى: ) وأوحى ربُّك  إلى النحل  أن اتخذوا م 

( بمعنى المجاوزة: تعرف  بصحة  تقدير  ) عن( في موض - ن   عها. ) م 
ن  العذاب  أن يعمر(. بمزحزحه  قال تعالى: ) وما هو    م 

ن  ( بمعنى التنصيص على العموم، وهي الزائدة: تعرف  بجواز  االستغناء عنها   - )م 

 دون  أن يختل  أصل المعنى. 
 قال تعالى: ) وما تسقط من ورقٍة إال يعلمها(.

 

ذ -61 ن  ) بمعنى جرٍ  حرف  : م   (.م 

 : الشاعر قال

ذ   صفا نوح  له نوحٍ  عهد  م 

 

 

نذ ُ -62 ن  )  بمعنى جرٍ  حرف  : م   (. م 

 : الشاعر قال

نذ   آيات ه   عف ت   ورسم  أزمان   م 

 

 : النون -63

 (:   التوكيد نون)   -

قَّك  :   نحو خفيفة،*  ن   وح  د م  ط ن   أل خ   . ال و 

ل ئ ن  : ) تعالى قال ثقيلة،*   ه   ما ي ف ع ل    ل م   و  ر  ن نَّ  آم  ج   (.ل ي س 

  المتكلم ياء بين   تدخل التي  النون وهي" العماد نون "  أيًضا وتسمى(:  الوقاية نون) -

 : وبين نفسه   عن

 . أعطاني -يعطيني -اعطني: نحو مطلقًا، الفعل. ١

 . عليكني -تراكني -دراكني:  نحو األفعال، أسماء بعض. ٢
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 . كأنّني -إنّني: نحو  وأخواتها، إنَّ . ٣

 . عنّي -منّي: نحو الجر، حروف . ٤

 . جائزة فهي البقية، مع أما المتكلم ياء دخل إذا واجبة الوقاية  نون الفعل مع : فائدة

 بمنزلة   الرفع على  عالمة لتكون الخمسة األفعال آخر في تزاد نون هي : الرفع نون -

 . غيرها  في الضم

 . تفعلين   -يفعالن   -تفعالن   -تفعلون   -يفعلون  :  نحو

 

 . التصديق طلب   سؤال فيه  يجاب جواب؛ حرف  : ن ع مُ  -64

 كله؟ الطعام أكل  : نحو

 . ن ع م  

 

  ويمكن غير، ال الكلمة آخر حركة  لبيان يلحق   سكت حرف  : السكت(ُهاُء) -65

 . عنها  االستغناء

 (حاميه نارٌ ●  هيه ما ادراك   وما : ) تعالى قال

 

 . مواضع ثالثة له تنبيهٍ  حرف  : التنبيه(ُُهاء)ُ -66

 ... هذه   -هذا: نحو اإلشارة، أسماء قبل: األول

 . ذا أنا  ها: نحو اإلشارة، باسم  عنها والمخبر بها، المبتدأ الضمائر قبل: الثاني

  يا -الرجل أيُّها يا: قولهم في( أل ) ب المعرف  نداء في ( أيَّة  ) و ،(أيّ )  بعد  : الثالث

 .المرأة أيَّت ها

 

 (. ال)  أو( نعم) ب التصديق لطلب استفهام حرف  : هل -67

 زيد؟  سافر   هل

 

 : ستة  أنواعٍ هي:  الواو -68

 )واو( العطف، نحو: جاء  محمٌد وزيٌد.  -
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)واو( االستئناف، وتسمى واو القطع واالبتداء ، وهي التي يكون بعدها جملة غير   -

 ملتان .  متعلقة بما قبلها في المعنى ، وال مشاركة في اإلعراب ، ويكون بعدها الج

 )ثم قضى أجال وأجل مسمى عنده(.  االسمية، قال تعالى:
 )لنبين لكم ونقر في األرحام(.  والفعلية، قال تعالى:

)واو( الحال: تأتي بعدها جملة حالية أي تدل على حال، وتعرف واو الحال بصحة    -

 وضع )إذ( مكانها. 
 قال تعالى: ) لئ ن أكله  الذئب  ونحن  عصبة(. 

 )واو( المعية: تأتي في موضعين هما:  -
( بداًل منها. ١  . مع المفعول معه وتعرف بصحة تقدير )مع 

 .  نحو: سرت  أنا والنيل 
لفعل المضارع المنصوب ب )أن المضمرة وجوبًا(، نحو: أذاكر وأكون  من  . قبل ا٢

 الفائزين. 
 ) واو( القسم وهي جارة، نحو: وهللا ألركبنَّ الصعاب.  -
( وهي جارة ايًضا.  - بَّ  )واو ر 

 قال الشاعر:
 وليٍل أرخى سدوله عليَّ بأنواع الهموم ليبتلي. 

 

 

 

 ندبة، وهي إظهار التوجع أو التفجع. : حرف  نداء أكثر ما يستعمل في الوا -69

 نحو: وا معتصماه، وا مصيبتاه. 

 

 : حرف  نداء.يا -70

 قال تعالى: ) يا آدم  اسكن أنت  وزوحك  الجنة(.

 

 

 

 

 

 

ُالمقالُاعيرونيُاألسماعُواالذهانُحفظكمُهللاُبماُيحفظُبهُالصالحينُمنُُ فيُآخر 

 عباده.
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"عاملة" وأخرى "غير عاملة"، فاألولى  تنقسم  حروف  المعاني إلى حروف   -

"المختصة" أي: التي تختص  بالدخول على األسماء دون غيرها والتي تختص   

بالدخول  على االفعال دون  غيرها؛ والثانية "المشتركة" أي: الداخلة  على األسماء   

 واألفعال  معًا.
 

 دعونا نفصل قلياًل:

 الحروف العاملة في األفعال: -
(.  -لن   -كي -) أن   حروف  نصب:  إذن 
 حروف جزم:  

 ال الطلبية(. -الم الطلب -لّما -. ما يجزم فعاًل واحًدا: ) لم١
٢ .  . ما يجزم فعلين: إ ن 

 

 الحروف العاملة في األسماء:  -
ن بَّ  -في -على -عن -إلى -حروف جٍر: ) م   -الباء -كي التعليلية -حتى الجارة -ر 

بَّ  -واو القسم -تاء القسم -التشبيهماف  -الالم الجارة  -خال -حاشا -منذ   -مذ -واو ر 

 عدا(.

 

 

 حروٌف ناسخة: 
" ) أنَّ   ال النافية للجنس(.  -لعلَّ  -لكنَّ  -كأن   -كأنَّ  -حروف تعمل عمل "إنَّ

" ) ما (، وهي الحروف المشبهة ب "ليس    -ال -إن  النافية -حروف تعمل عمل )كان 

.)    الت 

 

 

 

 

 هللِا وحدُه( ) تمت بحمِد 


